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چکیده

شـناخت هویـت تاریخـی و اجتامعـی شـهرها در ایـران، به خصـوص شـهرهای 

مذهبـی و از جملـه شـهر مشـهد، بـدون توجـه بـه اسـناد تصویـری تقریبـاً كاری 

غیرمعقـول و غیرقابل اعتـامد خواهد بود. عكاسـان مختلف در دویسـت سـال اخیر 

بـه محـض اطـاع از قابلیـت و توامننـدی هـر و صنعـت عكاسـی برای ثبـت وقایع 

و شـناخت ایـن هویـت، عكس هـای ارزشـمندی از آثـار و ابنیـۀ تاریخـی و بافـت 

قدیمـی ایـران و از جملـه خراسـان بزرگ و شـهر مشـهد در اختیار ما قـرار داده اند. 

هـدف از نـگارش ایـن مقالـه آشـنایی بـا وضعیت و گسـرش شـهرهای خراسـان، 

به خصـوص شـهر مشـهد بـا توجـه به موقعیـت مهـم آن در دو قرن اخیر، با اسـتناد 

بـر عکس هـای موجـود در آرشـیو مدیریت اسـناد و مطبوعات آسـتان قدس اسـت.
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شهر مشهد قبل از حكومت صفویه، بنا به رشایط مذهبی و سیاسی 

نبود  برخوردار  قابل توجهی  گسرش  و  رشد  از  ایران،  كشور  بر  حاكم 

و بنای اصلی و اّولیۀ شهر مشهد پس از تخریب شهر توس در زمان 

امیرتیمور مغول شكل گرفت. بنا به رشایط به وجودآمده در این دوره 

شهر مشهد هویت سیاسی خود را از شهر توس جدا کرده، روند توسعه 

و گسرش خود را به رسعت طی منود.

در كتاب فرهنگ جغرافیای ایران که به صورت محرمانه و به تعداد 

محدود توسط ارتش انگلیس مستقر در هند در سال 1910 چاپ شده، 

شهر مشهد به رشح ذیل توصیف شده است: شهر مشهد به طور متوسط 

حدود یک و یک دوم مایْل طول و یک مایْل عرض )1/۶و ۲/۴کیلومر( 

دارد و با یک باروی گلی نامنظم با محیط تقریبی ۶ مایْل )9/۶5 کیلومر( 

محصور شده است )خادمیان، 1380: 9۴7(. از این زمان به بعد، بنا به 

فضای سیاسی و مذهبی حاکم بر ایران، مختصات جغرافیایی شهر مشهد 

همواره در حال تغییر و تحول بوده است و در حال حارض طول و عرض 

جغرافیایی فعلی شهر مشهد به هیچ وجه قابل مقایسه با دورۀ قاجار، 

دورۀ پهلوی و حتی اوایل دورۀ انقاب اسامی نیست، به طوری که به 

جرئت می توان گفت در حال حارض برخاف شهرهای دیگر ایران هیچ 

اثری از بافت قدیم شهر مشهد منی توان پیدا کرد. اینك تنها سند گویای 

بافت قدیم اطراف حرم امام رضا)ع(، نقاشی ها و عكس های برجای مانده 

از هرمندان و عكاسان مختلف در تاریخ دویست سال اخیر است. 

تقسیم بندی هویت و بافت تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی    

الف: خیابان

بافت قدیمی و هویت تاریخی شهر مشهد ارتباط بسیار عمیقی 

با خیابان اصلی شهر مشهد داشته كه در گذشته از غرب به رشق شهر 

كشیده شده بود و بیشر تحوالت شهری مشهد حول و حوش این خیابان 

رخ داده است. این خیابان بنا به دستور شاه عباس صفوی ساخته شد و تا 

اوایل دورۀ پهلوی به عنوان خیابان اصلی شهر مشهد محسوب می شد. 

اكرث مراكز تجاری، فرهنگی و امكانات رفاهی پیرامون این خیابان بنا 

شده بود. 

در كتاب فرهنگ جغرافیای ایران آمده است: »خیابان را می توان 

مشخص ترین منظرۀ نقشۀ زمینی شهر دانست كه از شامل غرب شهر 

از  اندكی كمر  امتداد می یابد. متام طول آن  تا گوشۀ جنوب رشق آن 

سطح  است.  )۲3مر(  ۲5یارد  آن  متوسط  عرض  و  )3كیلومر(  ۲مایْل 

خیابان، سنگ  فرش شده است و قدری پایین تر از نیمۀ خیابان، نهر آبی 

جریان دارد كه آب آن برای هر منظوری كه بتوان فكرش را كرد، مورد 

نوع  از  درختانی  در حاشیه اش  و  قرار می گیرد  ساكنان شهر  استفادۀ 

چنار، توت، نارون و تربیزی با فواصل نامنظم غرس شده است. عاوه بر 

این، دو طرف خیابان با یك ردیف تیرهای فرسوده، چراغ های روشنایی 

و مغازه های مختلف تزیین شده است. این خیابان در طول روز و در 

ساعات كسب و كار ، پر از جمعیتی از طبقات مختلف، از اهالی شهر 

یا زّواری است كه وارد شهر شده اند. لیكن به علت عرض كم خیابان 

تقریباً دوسوم طول آن تا انتهای شامل غرب با میزان رفت وآمد جمعیت 

متناسب نیست«)خادمیان،1380: 9۴8(.

منایی از بافت قدیم باالخیابان شهر مشهد در دورۀ قاجار؛ عکاس: منوچهرخان عکاس باشی؛ تاریخ عکس: 1300ق/1۲۶۲ش



تا سال 1310ش مشهد فقط یك خیابان به صورت چهارباغ از غرب به 

رشق شهر داشت. ضلع غربی آن، باالخیابان یا علیا نامیده می شد كه از 

باغ عنرب فعلی مقابل بانك سپه رشوع می شد و تا بست باالخیابان و صحن 

انقاب ادامه داشت و ضلع رشقی آن از بست پایین خیابان به سمت رشق 

تا محل پنج راه فعلی امتداد داشت و پایین خیابان یا خیابان سفلی گفته 

می شد. در پایین خیابان و در محل زیر گذر پنج راه فعلی، شهر متام می شد 

)ماهوان،1383: ۴۶1(.

معرب عمدۀ شهر قدیم مشهد معروف به خیابان شامل دو قسمت به 

نام های »باالخیابان« و »پایین خیابان« بود و از دروازۀ باالخیابان تا دروازۀ 

پایین خیابان امتداد داشت. عرض آن ۲۲ذرع معادل ۲۲/88مرمربع، طول آن 

از دروازۀ باالخیابان تا درب صحن حرم مطهر امام رضا)ع( 1950ذرع معادل 

۲0۲8مرمربع، از دروازۀ پایین خیابان تا درب صحن 850 ذرع معادل88۴ 

مرمربع، از درب صحن تا درب صحن بعدی 100 ذرع معادل10۴مرمربع 

و از هر طرف صحن با امتداد 90ذرع معادل 93/۶ مرمربع به شکل بست 

بود. بدین ترتیب کل طول خیابان ۲998 مرمربع بود )رهنام،1390: 93(. 

روی نهر خیابان تا سال 13۴5 باز بود و آب در آن جریان داشت 

و کناره های نهر را هم به منظور جلوگیری از ریخنت خاکروبه و تجمع 

بساط داران و دست فروشان نرده کشی کرده بودند، ولی در آن سال با قطع 

اشجار و درختان کهن چندساله در طرفین نهر، روی آن را پوشانیدند و بر 

فضای خیابان افزودند و با این کار، ترصفی آشکار در بافت کهن و تاریخی 

شهر مشهد که مکرر در خاطرات سفر نامه نویسان آمده، به وجود آوردند 

)ماهوان، 1383: ۴۶5(. 

ب: بناها و منازل 

بناها و منازل شهر مشهد تا اوایل دورۀ پهلوی بافت قدیمی خود را 

حفظ كرده بود و بنا به قداست حرم مطهر امام رضا)ع( بناهای اطراف حرم 

در مقایسه با آن با ابعاد و تناسب كوچك تری ساخته می شد.

بافت قدیم شهر مشهد در دورۀ حكومت نارصالدین شاه به رشح ذیل 

بوده است: 

نوشتۀ  به  بنا  1۲83ق  سال  در  نارصالدین شاه  اّول  سفر  هنگام 

حكیم املاملك اوضاع شهر مشهد را این گونه می یابیم: »در این عرص كه از 

اغلب ازمنه آبادتر است، مشتمل بر 7۶00 خانه و قریب ۶0هزار مسكون 

دارد... به غیر از ابنیۀ عالی گذشته )مقصود بارگاه قدس رضوی است( 

عامرات و بناهای شهر چندان تعریف و توضیحی ندارد« )حکیم املاملک، 

.)18۲ :135۶

 بافت و فضای عمومی شهر مشهد از دیدگاه یک دپیلامت خارجی 

مقیم شهر مشهد در اواخر دورۀ قاجار به رشح ذیل است: »منازل معموالً 

از گل ساخته شده اند و از نظر كیفی از بناهای حاشیۀ خیابان پست ترند. 

این بناها با دیوارهای بلند گلی محصور شده است و درهای كوچكی به 

داخل خانه ها باز می شود. بناها دو طبقه اند و به ندرت در بین آنها بنایی 

با منای آجری كه توسط ساكنان متمّول، نظیر ترك ها و دیگران ساخته شده 

است، مشاهده می شود. یكی از مناظر جالب توجه در پشت بام ها، بادگیر 

یا برج باد است كه در ایران معمول است« )خادمیان،1380: 95(. 

منای قدیم پایین خیابان شهر مشهد در اوایل دورۀ پهلوی اّول؛ عکاس: نامشخص؛ تاریخ: نامشخص



ج: بست ها
فضای بعد از صحن ها که به خیابان منتهی می شود، بست نام دارد 

که محلی برای ایجاد رشایط ترشّف و احراز آمادگی های الزم برای درک 

موقعیت حضور و بار یافنت به محرض امام است.

 بست معنای ظریف و لطیفی دارد از جمله اینکه حریم حرضت 

بست ها رشوع  از  حرم  محدودۀ  می شود.  آغاز  نقطه  این  از  رضا)ع( 

می شود و اداره و انتظامات آن در اختیار کارگزاران آستان مقدس است 

)رهنام،1390: ۶5(.

بست باالخیابان
محمدرحیم رهنام دربارۀ وضعیت این خیابان می نویسد: »قسمتی 

از باالخیابان را از محل تقاطع خیابان فلکه تا ایوان و رسدر غربی صحن 

عتیق، بست باال »علیا« یا بست باالخیابان می گویند که به صورت ظاهر 

این  داخل  دارد.  قرار  قدس  آستان  مبارکات  آن سو حریم عامرات  از 

بست به طول 8۶ مر و به عرض 30 مر است که کف آن آسفالت شده 

و از وسط بست علیا زیر آسفالت، نهر خیابان می گذرد که به صحن 

عتیق می رود. وسط آن، طراحی و گل کاری است، سمت شامل و جنوب 

آن مغازه و دکاکین است که اکرثاً متعلق به خود آستان قدس است« 

)عطاردی،1371: ۲8۴(.

بست پایین خیابان
در کتاب تاریخ آستان قدس می خوانیم که قطعه ای از پایین خیابان را 

)از محل تقاطع خیابان فلکه تا ایوان و رسدر رشقی صحن عتیق( بست 

سفلی یا پایین خیابان می گویند که به صورت ظاهر از آن سو حریم 

عامرات آستان قدس قرار دارد.

داخل بست به طول 115/30مر و به  عرض۲9/90مر است و کف 

آن را آسفالت کرده اند و از زیر آن نهر خیابان عبور می کند. وسط آن، 

طراحی و گل کاری است )مؤمتن،135۴: 15۶ و 157(.

منا و فضای بست ها در دوران بعد از انقاب اسامی دچار تغییرات 

اساسی شده و بست ها کارکرد و كارایی قبلی خود را از دست داده و 

بنا به حجم انبوه زائران و مشتاقان حرضت رضا)ع( و تغییر و تحوالت 

شكل گرفته پیرامون حرم امام رضا)ع( جزئی از فضای حرم شده و عماً از 

بست باال و پایین حرم امام رضا)ع(، هیچ خربی نیست.

د: خیابان فلکه و زیر گذر حرم امام رضا)ع( 
با گسرش و توسعۀ شهر مشهد، حجم انبوه زائران و ورود وسایل حمل 

و نقل عمومی در سطح شهر مشهد در اوایل قرن اخیر، به ناچار بافت 

اطراف حرم امام رضا)ع( دستخوش تحواّلت زیادی شد که از آن جمله 

می توان به ایجاد خیابان فلکه و زیرگذر حرم امام رضا)ع( اشاره منود.

قدس  آستان  کارگزاران  شمسی،  یک هزاروسیصد  سال های  از  بعد 

رضوی و استانداری خراسان درصدد بر آمدند خیابان ها و معابر عمومی 

کنند  ایجاد  میدان هایی  و  یا خیابان ها  داده  توسعه  را  مشهد مقدس 

منایی از منازل مسکونی و بافت قدیم اطراف حرم امام رضا)ع( در اواخر دورۀ قاجار؛ عکاس: منوچهرخان عکاس باشی؛ تاریخ عکس: 1300ق/1۲۶۲ش



منایی از بست باال، اوایل پهلوی اّول؛ عکاس: نامشخص

منای رسدر ورودی بست باالخیابان و خیابان فلکه در اواخر دورۀ پهلوی دوم؛ عکاس: علی اصغر نارصی مهر؛ تاریخ عکس: 1355ش



منای فضای داخلی بست باالخیابان در اواخر دورۀ پهلوی دوم؛ عکاس: علی اصغر نارصی مهر؛ تاریخ عکس: 1355ش

منای ورودی بست پایین خیابان حرم  امام رضا)ع( در اوایل دورۀ پهلوی که بعدها تخریب شد؛ عکاس: نامشخص؛ تاریخ عکس: نامشخص



منایی ازبست پایین حرم امام رضا)ع( در دورۀ پهلوی دوم؛ عکاس: محمد صانع؛ تاریخ عکس: 1351ش

فضای پیرامون حرم امام رضا)ع( قبل از احداث خیابان فلکه در اوایل دورۀ پهلوی اّول؛ عکاس: نامشخص



عکس هوایی از حرم امام رضا)ع( و فلکۀ قدیم حرضت معروف به فلکۀ شاملی و جنوبی )خیابان فلکه(؛ عکاس: نامشخص

عکس هوایی از حرم امام رضا)ع( و فلکۀ حرضت؛ عکاس: علی اصغر نارصی مهر؛ تاریخ عکس: 135۶ش



و  ترّدد منایند  به راحتی در شهر  نقلیۀ عمومی و ماشین ها  تا وسائط 

مشکات عبور و مرور برطرف گردد )مؤمتن،135۴: 158(. 

اطراف حرم مطهر را خانه ها و دکاکین کهنه و معابر تنگ و پرپیچ وخم 

قدیمی فراگرفته بود که منظرۀ نامطلوبی داشت. در سال 1308ش و در 

زمان استانداری محمود جم و نیابت تولیت محمدولی خان اسدی، تصمیم 

به احداث فلکه ای گرفته شد و پس از مطالعات الزم، طرح احداث فلکه 

تهیه شد و به مرحلۀ اجرا درآمد. متام اماکن متربکه و مسجد جامع گوهرشاد 

و تعدادی کاروان رسا و پاساژ ، تیمچه و بازارچه در داخل فلکه قرار گرفتند.

»این فلکه  به عرض30 مر به نام فلکۀ شاملی و جنوبی اطراف حرم 

امام رضا)ع( در فاصلۀ زمانی 1308تا 1311 احداث شد و مرحوم اسدی 

با اصاح آن وضعیت و ایجاد فلکۀ مربوطه یکی از بزرگ ترین خدمات 

خود را انجام داد« )شافعی،138۴: 9۲(. 

 این فلکه بعد از چند سال آمادۀ بهرداری شد؛ وسایل نقلیه از آن 

عبور کردند و از این طریق، متام نقاط شهر به یکدیگر پیوست، همچنین 

فلکۀ جدید موقعیت ممتازی پیدا کرد؛ در طرفین آن، مسافرخانه های 

مجللی ساخته شد و کاروانرساها ، بنگاه های مسافربری ، فروشگاه ها و 

مراکز اقتصادی و تجاری در آن جا رشوع به کار کردند. روی هم رفته، فلکه 

بسیار فعال شده و به صورت یک مرکز تجاری و مسافرتی درآمده بود. 

بعدها نیز طرح ایجاد فلکۀ دوم و فضای سبز اطراف حرم امام رضا)ع( 

بنا به رشایط خاص و بعد از کش و قوس فراوان و مطالعات بسیار در 

اواخر سال 1353ش به شعاع 3۲0 مر از گنبد رشوع شد و بعد از دو 

سال کار مداوم به امتام رسید.

بعد از پیروزی انقاب اسامی نیز بنا به رشایط پیش آمده در شهر 

مشهد، اعم از رشد رسیع ورود زائران به حرم امام رضا)ع(، رشوع جنگ 

و  شغلی  فرصت های  به  بنا  مشهد  شهر  به  مهاجرت  سیل  تحمیلی، 

خدماتی و نیز افزایش جمعیت ، تغییر و تحوالت اساسی در سطح شهر 

مشهد به خصوص در اطراف حرم امام رضا)ع( بنا به سیاست های کان 

پیش بینی شده، در اولویت قرار گرفته و بنا به نبود فضای زیارتی مناسب، 

و  امام رضا)ع(  اطراف حرم  بافت  تغییر  و  و رواق ها  توسعۀ صحن ها 

فلکۀ حرضت در دستور کار قرار گرفت که نتیجۀ آن ایجاد زیر گذر 

حرم امام رضا)ع( در سال 13۶3، ایجاد صحن های جدید از جمله صحن 

جمهوری اسامی و صحن جامع رضوی و رواق های متعدد در فضای 

با  اطراف حرم  بافت  در حال حارض  که  به طوری  است  داخلی حرم 

گذشتۀ آن به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. 

کارگزاران آستان قدس رضوی بعد از انقاب اسامی، طرح های سابق 

را که برای فلکه تنظیم و ترسیم شده بود، کنار گذاشتند؛  زیرا در آن 

طرح اطراف فلکه به صورت تجاری در نظر گرفته شده و قرار بود در 

آنجا مسافرخانه ، هتل و ساختامن های چندطبقه بسازند و در اختیار 

بازرگانان و صاحبان حرف و صنایع قرار دهند و فلکه را به صورت یک 

منطقه تجاری درآورند. اولیای آستان قدس تصمیم گرفتند این منطقۀ 

خدمات  برای  بناهایی  آنجا  در  تا  بگذارند  زائران  اختیار  در  را  وسیع 

بسازند )عطاردی،1371: ۶۴7(.

کار احداث زیرگذر فلکۀ بزرگ آستان قدس و توسعۀ حریم حرم 

و  موضوع  اهمیت  به  بنا  شده،  سال 13۶3 رشوع  از  که  امام رضا)ع( 

رضورت آن با متام ظرفیت های موجود در آستان قدس در حال اجراست 

و در طول سی سال اخیر عاوه بر ایجاد زیرگذر، فضاها و محیط بسیار 

در حال  و  گرفته  قرار  این حرم  مجاوران  و  زائران  اختیار  در  مناسبی 

حارض نیز توسعۀ فضای اطراف حرم امام رضا)ع( با کوشش کارگزاران و 

مسئوالن فنی آستان قدس به کار خود ادامه می دهد.

نتیجه گیری 

و  این شهر  به ویژگی خاص  بنا  اصیل شهر مشهد  و  بافت قدیم 

سابقۀ تاریخی آن، که پیرامون حرم امام رضا)ع( شکل گرفته، از هامن 

آغاز گسرش و توسعۀ فیزیکی شهر مشهد دچار بیشرین آسیب  ها و 

صدمات شده است و به نوعی می توان گفت در یک جنگ کاماً نابرابر ، 

بین توسعۀ فیزیکی شهر مشهد و حفظ اصالت و هویت قدیم شهر، بنا 

به این که اکرث طرح ها و نقشه های توسعۀ شهری با انگیزه های مادی 

همراه بوده اثری از هویت و بافت قدیم شهر برجای منانده و در این 

تغییر و تحول عظیم و عمده، هزاران بنای تاریخی اعم از کاروانرسا، 

تکیه، آب انبار، مدارس قدیمی، بازارچه ها و رساها و... تخریب شده و 

از بین رفته اند و در حال حارض بافت و هویت تاریخی شهر مشهد را 

فقط می توان در کوچه ها، محات قدیم و میدان ها، گویش های محلی 

و قدیمی و به نوعی تاریخ محلی و اسناد تصویری شهر مشهد پیدا کرد. 
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